VERANDERINGEN
IN DE NEN 3569
Wat betekent dat voor jou in de praktĳk?

De NEN 3569 geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lĳnvormig
opgelegd vlakglas, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en

bouwwerken, om het risico van lichamelĳk letsel bĳ ongevallen door het
breken van glas ten gevolge van een stootbelasting door personen te
beperken.

De norm beschrĳft onder andere in welke gevallen glas bereikbaar is

en in welke situaties bĳvoorbeeld letselbeperkend glas dient te worden
toegepast.

Letselbeperkend ook wel veiligheidsglas genoemd, moet aan de stootzĳde
geplaatst worden. De stootzĳde is de zĳde waar een persoon tegen aan
kan vallen. Bĳ isolatieglas kan één zĳde maar kunnen ook beide zĳden
stootzĳde zĳn. Bĳ deurconstructies zĳn altĳd beide zĳden stootzĳden.

In oktober 2018 is de nieuwe NEN 3569:2018 “Vlakglas voor gebouwen
- Risicobeperking van lichamelĳk letsel door brekend glas – Eisen’

gepubliceerd. Deze nieuwe NEN 3569 vervangt de oude NEN 3569 uit

2011 ‘Risicobeperking van lichamelĳk letsel door brekend en vallend glas’.
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VERANDERINGEN IN DE NORM: NEN 3569:2018
• Ten opzichte van de versie uit 2011, zijn dit belangrijke wijzigingen voor
wat betreft letselveilig glas:

- aanscherping van de beschrijving van de oplegging van het glas;

- aanpassing van de definitie ten aanzien van de minimale dagmaat,
zijlicht, afstand a en h;

- de eis ten aanzien van naar binnen draaiende delen is aangepast;

- afstemming van de gebruiksfuncties op die functies genoemd in het
Bouwbesluit 2012.

• De NEN 3569:2018 gaat alleen over het voorkomen van lichamelijk

letsel door brekend glas dat verticaal is geplaatst en dat bereikbaar is

voor personen. Voor de uiteindelijk toe te passen glassamenstelling of
glasdikte dient er altijd rekening gehouden te worden met de overige
geldende normen en eisen.

• De NEN 3569:2018 wordt niet direct aangewezen vanuit het Bouwbesluit,
het betreft nog steeds een privaatrechtelijke norm. De norm is vanaf de

publicatie in december 2018 direct van kracht voor zowel nieuwbouw als

bestaande bouw. De toepassing van veiligheidsbeglazing dient dus vanaf
oktober 2018 volgens de nieuwe NEN 3569 beoordeeld te worden.
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WANNEER DIENT ÉÉN OF TWEE ZIJDEN VEILIGHEIDSGLAS
TOEGEPAST TE WORDEN?
Daar waar volgens de NEN 3569:2018 de ruit bereikbaar is voor personen en
het glas onder type constructie I t/m III* valt, moet veiligheidsglas toegepast
worden. Een ruit is volgens de NEN 3569:2018 bereikbaar, indien personen
binnen een afstand kleiner of gelijk aan 850 mm bij de ruit kunnen komen.
In het geval van isolatieglas of een scheidingsconstructie met meerdere

glasbladen die aan beide zijden bereikbaar zijn, zullen dus beide zijden met
veiligheidsglas conform NEN 3569:2018 toegepast moeten worden. Voor

deurconstructies volgens type constructie III* geldt dat deze altijd (ongeacht
de toepassing) als twee zijden bereikbaar moeten worden beschouwd.

Voor naar binnen draaiende ramen volgens type constructie I en II geldt

dat alleen de zijde, die in gesloten toestand bereikbaar is, uitgevoerd moet
worden met veiligheidsglas conform NEN 3569:2018.

PRAKTIJKTIP

Dit betekent in de praktĳk dat nagenoeg iedere ruit onder of

gelĳk aan de 850 mm gemeten vanaf het vloeroppervlak, met
letselbeperkende beglazing uitgevoerd moet worden aan de
zĳde die bereikbaar is voor personen.

Je kunt dit schema terugvinden op pagina 9.

* type constructie I t/m III staan uitgelegd op pagina 9
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WELKE VEILIGHEIDSKLASSE VOLDOET AAN
LETSELBEPERKEND GLAS?
De NEN  3569:2018 spreekt alleen nog maar van letselbeperkend glas

wanneer het  minimaal voldoet aan klasse 2B2 conform NEN-EN 12600

(Kruiwagenwiel- slingerproef). Uiteraard kan thermisch gehard glas ook
worden toegepast. Dit dient dan minimaal te voldoen aan klasse 1C3
conform NEN-EN 12600.

PRAKTIJKTIP

Een voorbeeld van letselbeperkende beglazing dat voldoet aan de

veiligheidsklasse 2B2 is Stolker Safe. Daarentegen valt draadglas onder

veiligheidsklasse 3B3 volgens NEN-EN 12600. Dit betekent dat dit niet als

letselbeperkend glas beschouwd wordt en zodanig ook niet meer toegepast
mag worden. In het schema op pagina 9 vind je een beknopt schematisch

overzicht dat weergeeft welk type letselbeperkend glas je toe dient te passen.
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WELK GLAS MOET ER IN DRAAIENDE DELEN WORDEN
TOEGEPAST?
Onder draaiende delen worden in de norm draai-, kiep- en valramen bedoeld.
Voor draaiende delen, anders dan een deurconstructie, is een uitzondering

gemaakt. Deze uitzondering geldt alleen indien de ruit maar vanaf één zijde

te bereiken is. Bijvoorbeeld een draai-, kiep- en of valraam ter plaatse van de
eerste verdieping toegepast in een buitengevel.

Er vanuit gaande dat het draaiende deel gesloten is, geldt voor het dan

bereikbare glas een hoogte van 850 mm of 1400 mm indien er sprake is van
een ontsluitingsweg (bijvoorbeeld gang in een kantoorpand).

De regel hoogte kleiner dan 700 mm of groter of gelijk aan 700 mm

geldt alleen voor de in gesloten toestand niet bereikbare zijde. Indien het

draaiende deel geopend wordt dan komt de buitenzijde naar de binnenzijde
toe, waardoor de buitenzijde dus bereikbaar wordt. Voor deze situatie geldt
het volgende:

• Glaslijn onder de 700 mm, dan glas aan de buitenzijde letsel-beperkend
uitvoeren.

• Glaslijn gelijk aan of groter dan 700 mm, dan glas aan de buitenzijde geen
eis qua letselbeperking.

De reden voor deze uitzondering is dat een draaiend deel met een

* type constructie I t/m III staan uitgelegd op pagina 9
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borstwering groter of gelijk aan ca. 700 mm alleen naar binnen toe wordt

opengedraaid als de ruit gereinigd wordt. Bij enkel het luchten van de ruimte
zal gekozen worden voor de kiep- dan wel val stand. Bij een Frans-balkon is

de kans veel groter dat de ruit bij het luchten van een ruimte naar binnen toe
wordt opengedraaid, waardoor de buitenzijde bereikbaar wordt.

PRAKTIJKTIP

Deze regel maakt dus daarmee ook een einde aan de discussie
“Frans Balkon; is het een raam of is het een deur”.
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NIEUWE TOELICHTING OP NEN 3569:2018
Door de komst van de nieuwe norm NEN 3569:2018, heeft het

Kenniscentrum Glas een nieuwe toelichting gepubliceerd. Dit nieuwe

overzicht vervangt de toelichting van de Stichting Veiligheidsbeglazing (SVB)
op de NEN 3569: Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en
vallend glas.

De nieuwe toelichting beperkt zich vanzelfsprekend tot uitsluitend
letselbeperkend glas.

PRAKTIJKTIP

Dit beknopte overzicht geeft weer welk type letselbeperkend
glas je in welke situatie minimaal toe dient te passen.
Je kunt dit schema terugvinden op pagina 9.
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≤ 300mm
Toelichting
op NEN 3569:2018
“Vlakglas voor gebouwen – Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas – Eisen”

Gebruiksfuncties
Woning, hotelkamer,
woonkamer in
verzorgingstehuis

Voorbeelden

< 0.85m

Geen
Eisen

< 1.4m
< 0.85m

< 1.4m

Indien van toepassing:
niet-bereikbare zijde van
zijlicht geen veiligheidsglas.

of

•

Slechts aan 1 zijde
bereikbaar

H

Indien H < 0,70m: beide
zijden veiligheidsglas.
Indien H ≥ 0,70m in
gesloten toestand: bereikbare zijde veiligheidsglas.

Gelaagd veiligheidsglas minimaal klasse 2(B)2, bijvoorbeeld gelaagd 33.1

Thermisch gehard veiligheidsglas minimaal klasse 1(C)3,
bijvoorbeeld 4mm gehard glas

< 1.4m

Zijlicht

800

Hoogte

Deur

Indien er aan de stootzijde een bouwkundige voorziening met een minimale hoogte van 0,7m is geplaatst die
voorkomt dat personen binnen een horizontale afstand
van 0,85 m tot het glas kunnen komen, dan wordt het
glas beschouwd als niet-bereikbaar.

0.7m

Veiligheidsglas moet aan de stootzijde geplaatst worden.
De stootzijde is de zijde waar een persoon tegen aan kan
vallen. Bij isolatieglas kan 1 zijde maar kunnen ook beide
zijden stootzijde zijn. Bij deurconstructies zijn altijd beide
zijden stootzijden.

Aangrenzend glas dat zich binnen 300mm van de deuropening bevindt moet als “zijlicht” beschouwd worden.

≤ 300mm

Veiligheidsglas is glas met een zodanig veilig breukpatroon dat lichamelijk letsel wordt beperkt. Op basis van de
NEN-EN 12600 zijn dit gelaagd veiligheidsglas minimaal klasse 2(B)2 en thermisch gehard glas minimaal klasse
1(C)3. 2(B)2 = bijv. gelaagd glas 33.1/ 1(C)3 = bijv. 4 mm gehard glas. Zie het CE-label!

De NEN 3569 geeft eisen voor verticaal geplaatst, aan alle zijden (rondom lijnvormig) opgelegd, vlakglas toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken en met alle
dagmaten groter dan 150mm. De norm geldt indien het glas bereikbaar is voor personen: een ruit is bereikbaar voor personen indien deze binnen een horizontale afstand kleiner of
gelijk aan 0,85m bij de ruit kunnen komen.

Niet-gemeenschappelijk
deel woonfunctie en logiesfunctie

Draaiende delen
ScheidingsconstrucScheidingsconstrucDeurconstructies
ties en beweegbare
ties en beweegbare
(= deur, inclusief kozijn, •
Openend naar aanconstructie-onderdelen constructie-onderdelen zij- en bovenlicht en
valszijde
bij ontsluitingswegen
raampanelen).

De NEN 3569 kan gebruikt worden om aantoonbaar te voldoen aan de betrouwbaarheidseisen van de NEN 2608
en daarmee ook de Eurocode 1990 en het Bouwbesluit. Voor situaties waar de NEN 3569 niet gebruikt wordt of
niet van toepassing is, moet altijd de risico-analyse van de NEN 2608 worden gebruikt om aan te tonen dat het
glas toch voldoet aan de betrouwbaarheidseisen van het Bouwbesluit.

Hoogte
< 0.85m

Industriefunctie

Werkplaats, praktijkruimte
magazijn, opslagruimte in
een atelier/ kliniek/ pakhuis/
fabriek

“Hoogte” is de verticale afstand tussen de bovenkant
van de aangrenzende vloer en het laagste punt van de
dagkant van het kozijn.

Alle overige functies

Bijeenkomstfunctie, celfunctie, gezondheidszorgfunctie,
kantoorfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie,
winkelfunctie, overige
gebruiksfuncties

© Kenniscentrum Glas Oktober 2018

Voor het juist gebruik van NEN 3569 dient de volledige norm geraadpleegd te worden. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade
ontstaan door of verband houdend met het gebruik van deze toelichting.
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*Type constructie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier situaties waar het glas in
toegepast kan zĳn:
I.

Scheidingsconstructies en beweegbare constructieonderdelen met

II.

Scheidingsconstructies en beweegbare constructieonderdelen, ter

III.
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de onderzĳde van het glas lager dan 850 mm vanaf aangrenzend
vloerniveau.

plaatse van ontsluitingswegen met de onderzĳde van het glas boven de
850 mm maar nog onder de 1400 mm vanaf aangrenzend vloerniveau.

Deurconstructies inclusief zĳlicht met de onderzĳde van het glas lager
dan 1400 mm vanaf aangrenzend vloerniveau.
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MEER WETEN?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met één van onze  glasadviseurs.
Stolker Glas in Nieuwegein:
Telefoon: 030 2855400

E-mail: nieuwegein@stolkerglas.nl
Stolker Glas in Ede:

Telefoon: 0318 641214

E-mail: ede@stolkerglas.nll
www.stolkerglas.nl
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Bronnen: Glas in Beeld, Kenniscentrum Glas
Disclaimer: Hoewel dit document met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen kunnen er

onvolkomenheden in staan. Het blĳft te allen tĳde de volledige verantwoordelĳkheid van de gebruiker
de informatie uit dit document op juistheid te controleren alvorens de gegevens te gebruiken,
verwerken c.q. aan derden te verstrekken.

